stan: lipiec 2021 r.
Wiza w celu podjęcia studiów w ramach stypendium ERASMUS / DAAD
Wskazówki dotyczące dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę dla
stypendystów programu ERASMUS / DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej)
Dokumenty należy złożyć w następujący sposób (w 3 koszulkach foliowych):
1. Pierwsza koszulka foliowa
Wszystkie oryginały dokumentów danej osoby (Uwaga! Wydruk dokumentu z poczty
elektronicznej nie jest uznawany za oryginał!):
1.1. paszport wraz z polską wizą długoterminową typu „D” uprawniającą do
wielokrotnego przekraczania granicy (lub z tytułem pobytowym), 2 aktualne
biometryczne zdjęcia paszportowe, 2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i
własnoręcznie podpisane wnioski (formularze można pobrać tutaj), aktualne
(wydane w ciągu ostatniego miesiąca) zaświadczenie o statusie studenta polskiej
wyższej uczelni (zawierające informację o roku i kierunku studiów, przyznaniu
stypendium, wysokości stypendium i czasie jego trwania oraz dane niemieckiej
wyższej uczelni, na której planowany jest pobyt studyjny). Zaświadczenie polskiej
wyższej uczelni musi być wystawione w języku angielskim.
1.2. zaświadczenie niemieckiej wyższej uczelni o przyjęciu na studia
1.3. legitymacja studencka wydana przez polską wyższą uczelnię
1.4. aktualny wyciąg z rachunku bankowego („rachunek zablokowany”)
1.5. potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (np. karta EKUZ, ISIC, EURO 26)
2. Druga koszulka foliowa
PIERWSZY WNIOSEK WIZOWY wraz z podpisanym oświadczeniem; do wniosku
należy dołączyć KOPIE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH W PUNKCIE 1.
DOKUMENTÓW.
3. Trzecia koszulka foliowa
DRUGI WNIOSEK WIZOWY wraz z podpisanym oświadczeniem; do wniosku
należy dołączyć KOPIE WSZYSTKICH WW. DOKUMENTÓW.
Uwaga!
Jeżeli wysokość stypendium wynosi mniej niż wymagana kwota miesięczna 861 euro x
przewidywana liczba miesięcy składających się na pobyt w Niemczech, należy przedstawić
aktualny wyciąg z rachunku bankowego („rachunek zablokowany”), potwierdzający posiadanie
środków na pokrycie różnicy między wysokością stypendium a wymaganą przez nas kwotą.
Przykład: pobyt trwający 6 miesięcy (6 x 861 euro = 5166 euro / stypendium = 2000 euro +
środki własne na rachunku bankowym = 3166 euro / w sumie 5166 euro.
Różnicę (między wysokością stypendium a wymaganą przez nas kwotą) należy wpłacić z góry
na swój rachunek bankowy („rachunek zablokowany”).
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Dodatkowa wskazówka odnośnie do kopii stron paszportu – prosimy o przedłożenie wyłącznie
kopii następujących stron:




strona paszportu z danymi osobowymi właściciela (w przypadku paszportu
białoruskiego – 2 strony zawierające dane osobowe)
strona paszportu z polską wizą
strony paszportu z innymi wizami / pieczątkami

Wniosek wizowy należy złożyć osobiście.
Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dalszych dokumentów.
W Ambasadzie nie ma możliwości sporządzenia kopii dokumentów. Najbliższy punkt ksero
znajduje się w odległości ok. 2 km od ul. Jazdów.
Stypendyści programu ERASMUS / DAAD są zwolnieni z opłaty za złożenie wniosku
wizowego.

